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Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 

jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji w niej zawartych 

Moduł II “Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie nauczania w celu 

rozwijania kreatywności i krytycznego myślenia uczniów” 

 

Cel: rozwijanie kompetencji dydaktycznych i cyfrowych nauczycieli w celu zwiększenia zaangażowania 

i motywacji uczniów do nauki matematyki i innych zintegrowanych treści STEAM za pomocą aplikacji 

mobilnych. 

Zadania: 

1. przedstawienie znaczenia rozwoju krytycznego myślenia i kreatywności uczniów w uczeniu się 

matematyki; 

2. dokonanie przeglądu możliwości i konieczności integracji matematyki z innymi tematami 

STEAM; 

3. dostarczenie nauczycielowi praktycznych wskazówek, jak obsługiwać "E-narzędzie do rozwijania 

krytycznego myślenia i kreatywności" za pomocą aplikacji mobilnych. 

 

Część teoretyczna 

W raporcie Światowego Forum Ekonomicznego "Nowa wizja dla edukacji" (2015) zdefiniowano zestaw 

16 kluczowych kompetencji niezbędnych dla edukacji w XXI wieku. Należą do nich: umiejętność czytania 

i pisania, umiejętność liczenia, umiejętność czytania i pisania w zakresie nauk ścisłych, znajomość 

technologii informacyjno-komunikacyjnych, znajomość finansów oraz znajomość kultury i kultury 

obywatelskiej. Pakiet obejmuje również cztery kompetencje kluczowe: krytyczne myślenie, kreatywność, 

współpracę i współdziałanie, które są niezbędne do rozwiązywania złożonych problemów życiowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Umiejętności XXI wieku 

(Nowa wizja dla edukacji: Odblokowanie potencjału technologii, 2015, s. 5) 

 

 



2 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają 

jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek 

wykorzystanie informacji w niej zawartych 

Rozwój wyżej wymienionych umiejętności i kompetencji wyznacza kierunek dla nowoczesnych szkół XXI 

wieku: przygotowanie uczniów do przyszłych miejsc pracy, które nie zostały jeszcze stworzone, 

technologii, które nie zostały jeszcze wynalezione, oraz do rozwiązywania nierozwiązanych problemów 

w szybko zmieniającym się świecie. Aby sprostać tym wyzwaniom i przezwyciężyć niepewność, szkoła 

powinna być odpowiedzialna za kształtowanie osobowości uczniów w kształtowaniu ich ciekawości, 

inicjatywy i elastyczności oraz świadomości społecznej i kulturowej. 

Moduł ten obejmie tylko dwie kompetencje - krytyczne myślenie i kreatywność, ich wpływ na uczenie się 

matematyki oraz rozwijanie tych umiejętności przy użyciu aplikacji mobilnych w procesie nauczania 

uczniów z 5-6 klas. 

Po pierwsze, ważne jest, aby dowiedzieć się, czy matematyka może rzeczywiście przyczynić się 

do krytycznego myślenia i kreatywności uczniów i czy ten wkład może wpłynąć na lepsze efekty uczenia 

się? Po drugie, czy matematyka jako przedmiot sam w sobie może być kreatywna? Aby odpowiedzieć 

na te pytania, należy zrozumieć istotę pojęć "kreatywność" i "krytyczne myślenie". 

Pomimo wielu badań prowadzonych w zakresie krytycznego myślenia i rozwoju twórczości, nie możemy 

znaleźć jedynej definicji tych pojęć, ponieważ filozofowie, psychologowie, socjologowie, pedagodzy 

definiują je w oparciu o różne postawy i metodologie filozoficzne.  

Kreatywność jest przypisana jako rozbieżny rodzaj myślenia (separacja, różnorodność, więcej wyborów), 

a myślenie krytyczne jest zbieżnym rodzajem myślenia (połączenie, które wymaga precyzji, specyfiki, 

wiedzy, właściwej decyzji). Jednak zarówno myślenie krytyczne, jak i kreatywność są równie niezbędne 

w procesie nauczania. Bez względu na to, jak paradoksalne może się wydawać, matematyka nie tylko 

pomaga myśleć krytycznie, ale także pozwala na realizację pomysłów, ponieważ skupia się 

na rozwiązywaniu problematycznych kwestii i znajdowaniu powiązań. Myślenie kreatywne i krytyczne 

łączy złożoność, umiejętność spojrzenia na zjawiska i problemy w różny sposób oraz znalezienie więcej 

niż jednego rozwiązania problemu. Na poziomie szkolnym podejście do rozwiązywania problemów jest 

kluczowym ogniwem łączącym kreatywne i krytyczne myślenie.  

Myślenie krytyczne to proces podejmowania uzasadnionych decyzji. Po dokonaniu oceny definicji 

krytycznego myślenia sformułowanych przez różnych naukowców, ten rodzaj myślenia można 

zidentyfikować jako złożoną działalność intelektualną, która obejmuje sformułowanie, przeformułowanie, 

ocenę i wrażliwość problemów (Maričić, 2009: 485; Maričić, 2011a z Maričića, Špijunovićb, 2015) według 

dokładnej taksonomii Blooma, zapamiętywanie i rozumienie nie jest myśleniem krytycznym. To jest 

po prostu konieczne wcześniejsze działanie krytycznego myślenia. Uczniowie muszą nauczyć się wielu 

rzeczy, aby móc krytycznie myśleć. Myślenie krytyczne zaczyna się, gdy nowe pomysły są dostrzegane, 

a problemy sprawdzane i dostosowywane. Ten rodzaj myślenia jest bardzo ważnym narzędziem 

poznawczym w matematyce i naukach przyrodniczych,a także przyczynia się do jakości nauczania/uczenia 

się tych przedmiotów. Dlatego musi być stale rozwijana: zarówno w szkole, jak i podczas zajęć 

pozaszkolnych. Myślenie krytyczne pomaga w przeniesieniu biernego nauczania opartego 

na zapamiętywaniu faktów na uczenie się sensowne i ukierunkowane. Inwestowanie w edukację uczniów 

w zakresie krytycznego myślenia opłaca się na dwa sposoby: uczniowie uczą się myśleć i myśleć, jak uczyć 
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się matematyki. W literaturze akademickiej wyróżnia się trzy etapy wprowadzania myślenia krytycznego 

do procesu nauczania/uczenia się: stymulacja, percepcja i refleksja. Na pierwszym etapie stymulacji 

uczniowie są zachęcani do zapamiętania tego, co już wiedzą o zadaniu. Na etapie percepcji uczniowie 

świadomie odbierają nowe informacje poprzez czytanie tekstu, słuchanie wykładu lub wykonywanie zadań, 

porównując nowe informacje z dostępnymi. Refleksja koncentruje się na tym, co wydarzyło się 

w pierwszych krokach i jak zmieniło się ich postrzeganie. Uczniowie "krytycznie myślący": 

• rozwijają głębsze zaangażowanie i umiejętności percepcji. Badania pokazują, że bez względu 

na to, jak bardzo nauczyciel się stara, nie potrafi myśleć za swoich uczniów. Może jednak stworzyć 

warunki zachęcające uczniów do "włączania" myślenia i aktywnego angażowania się w naukę 

matematyki. Uczniowie potrafią wybierać strategie ułatwiające wykonywanie określonych 

czynności, rozwiązywać problemy na podstawie argumentów, dlaczego wybrali takie czy inne 

rozwiązanie, a także "znajdować" i wykorzystywać matematykę w rzeczywistych sytuacjach; 

• wzmacniają autonomię i samoregulację. Nauczyciel może zaoferować uczniom różne narzędzia 

do myślenia (mapy myślowe, kapelusze do myślenia De Bono itp.), a także atrakcyjne, 

innowacyjne narzędzia do nauki, promując w ten sposób ich niezależną naukę i autorefleksję. 

Obecne standardy w edukacji matematycznej wymagają położenia większego nacisku na rozwiązywanie 

problemów, rozumowanie, przedstawianie i komunikację. Każdy z tych procesów (lub "praktyk 

matematycznych") jest wzmacniany przez krytyczne myślenie uczniów (myślenie krytyczne w matematyce 

elementarnej: Co? Dlaczego? Kiedy? i Jak?, 2013) 

Badania pokazują, że umiejętności krytycznego myślenia uczniów mogą zostać rozwinięte, jeśli stworzone 

zostanie odpowiednie, pozytywne środowisko edukacyjne. Środowisko, w którym nauczyciel nie dominuje 

w procesie nauczania/uczenia się, ale ułatwia aktywne działania uczniów, promując współpracę między 

nauczycielem - uczniem i uczniem - uczniem (Swartz i Parks, 1994; Rajendran, 2010; Mason, Burton 

i Stacey, 2010, Henningsen & Stein, 1997 z Firdaus, Kailani, Bin Bakar, Bakry, 2015). 

Odpowiednie i atrakcyjne środowisko edukacyjne budzi ciekawość uczniów i zachęca ich do znalezienia 

właściwego rozwiązania problemu z odpowiednim uzasadnieniem matematycznym. Dlatego planując 

lekcję i przydzielając zadania matematyczne, nauczyciel musi brać pod uwagę, że powinny one być 

"przyjazne dla ucznia" i bliskie jego otoczeniu, zainteresowaniom, potrzebom, zdolnościom. Tematy takie 

jak: podróże, festiwale, przyroda, bezpieczne otoczenie, sport, przygody, relacje z przyjaciółmi itp. mogą 

wzbudzić ciekawość uczniów. Rozwijanie krytycznego myślenia uczniów powinno mieć zastosowanie 

w codziennym życiu. Krytyczne myślenie będzie trudne do nauczenia się, jeśli będzie oddzielone 

od codziennego życia. Na przykład, kiedy uczeń kończy zadanie z równaniami, nauczyciel może zapytać: 

co oznacza to równanie? Gdzie w prawdziwym życiu można spotkać zjawisko, które można opisać 

za pomocą równania kwadratowego?  

Pojęcie kreatywności kojarzy się zazwyczaj ze sztuką i literaturą, definiowaną jako zdolność 

do odkrywania nowych lub oryginalnych rozwiązań poprzez przenoszenie istniejącej wiedzy do nowych 

sytuacji.  
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Ale w dzisiejszych czasach odkrycie sensownej nauki jest również postrzegane jako twórcze działanie. 

Jedyna różnica polega na tym, że kreatywność w sztuce i literaturze jest rozumiana jako tworzenie nowego 

dzieła, a w matematyce i naukach przyrodniczych kreatywna idea jest postrzegana nie tylko jako nowość, 

ale także jako przydatność dla społeczeństwa. Twórcza matematyka składa się z eksperymentów, 

konstrukcji, dowodów, sekwencji, gier, aplikacji/adaptacji, analizy/systematyzacji, uzasadnienia, 

stwierdzenia, analogii i porównania. Badacze rozróżniają dwa poziomy kreatywności w matematyce: 

zawodowy i szkolny.  

Laycock (1970) opisał kreatywność matematyczną jako zdolność do analizowania danego problemu z innej 

perspektywy, dostrzegania wzorców, różnic i podobieństw, generowania wielu pomysłów i wyboru 

odpowiedniej metody radzenia sobie z nieznanymi sytuacjami matematycznymi (Nadjafikhaha, Yaftianb, 

Bakhshalizadeh, 2012, p.286). uważa, że kreatywność to "rozwiązywanie starego problemu w nowy 

sposób, jako przykład kreatywnej aktywności matematycznej, i jest przykładem rozwiązania problemu 

słownego rzeczywistego życia na trzech różnych poziomach kreatywności matematycznej. Na dwóch 

pierwszych poziomach rozwiązania problemu są zwyczajne i przewidywalne, podczas gdy na poziomie 

trzecim stosuje się znacznie bardziej wyrafinowane podejście do rozwiązania problemu oparte 

na doświadczeniu, intuicji, percepcji, wnikliwości i kilku prawdopodobnych domysłach osadzonych 

w wewnętrznej strukturze problemu. Na tym poziomie niektóre znane informacje dotyczące problemu 

mogą nie być wykorzystane przez jedną osobę, ale rozważa się wiele wiarygodnych i rozsądnych założeń 

osadzonych w problemie, co może prowadzić do nietypowej i nowatorskiej metody na wysokim poziomie 

kreatywności matematycznej". Jest to "eurekowy" moment zaskoczenia i uspokojenia, kiedy znajduje się 

konkretne kreatywne rozwiązanie. Albert Einstein stwierdził, że "nie jest trudno znaleźć rozwiązanie 

problemu, ale trudniej jest znaleźć proste i jasne rozwiązanie problemu". Kreatywność i rozwiązywanie 

problemów nie muszą być postrzegane jako identyczne, ponieważ nie wszystkie problemy wymagają 

twórczego rozwiązania lub oryginalnego myślenia. Aby procesy te miały miejsce, uczniowie powinni 

pracować z prawdziwymi, problematycznymi sytuacjami, które zachęcają ich do odkrywania 

i interpretowania. Ponadto, bardzo ważne jest, aby uczniowie mieli możliwość kreowania własnych 

problemów do rozwiązania. Angażując się w takie działania, uczniowie "matematyzowaliby" swój własny 

świat. Twórczy uczeń to uczeń, który chce odpowiedzieć na pytania "Dlaczego?" i "Jak?”. 

Naukowcy zgadzają się, że rozwój kreatywności i krytycznego myślenia zależy od środowiska nauczania 

i zdolności nauczyciela do tworzenia tego środowiska. Niektóre badania pokazują, że nauczyciele, 

zwłaszcza starsze pokolenie, uczą uczniów w sposób, w jaki byli nauczani w szkole: bez wspierania 

kreatywności na lekcjach matematyki (Shriki, 2010 Tradycyjne metody nauczania mogą wpływać 

na niechęć lub nawet strach uczniów przed nauką matematyki. Nowoczesne technologie informacyjne, 

opracowane aplikacje mobilne z aspektami gry, wyścigów, pracy zespołowej są bardzo atrakcyjne dla 

uczniów. Narzędzia te nie tylko umożliwiają różnicowanie i personalizację nauczania matematyki, 

ale także pomagają lepiej skonsolidować wiedzę i zastosować ją do innych zadań. Nauczyciele używający 

interaktywnych narzędzi nauczania mogą uniknąć powtarzania standardowych procedur. W ten sposób 

uczniowie uzyskają możliwość samodzielnego i kreatywnego konstruowania pojęć i pomysłów 
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matematycznych, zastanowienia się nad nimi i ich powiązaniami oraz poszukiwania nowych pomysłów na 

rozwiązanie problemu, w oparciu o swoje doświadczenie i nabytą wiedzę. Nauczyciele matematyki muszą 

projektować nauczanie w taki sposób, aby zachęcać uczniów do badań, przyjmować założenia i hipotezy, 

analizować, zaprzeczać, stosować strategie, planować, uzasadniać swoje wnioski i zastanawiać się nad 

nimi. "Istotą matematyki jest nie tylko udzielanie poprawnych odpowiedzi, ale także twórcze myślenie" 

(Ginsburg, 1996, s. 185). W ten sposób nauczyciele powinni nie tylko podkreślać szybkość i dokładność 

procedur rozwiązywania problemów, ale także starać się stworzyć bezpieczne środowisko, w którym 

uczniowie będą mogli wyjść poza wiedzę i myśleć samodzielnie. Nauczyciel musi wypełniać swoją misję 

- prowadzić uczniów do odkryć. A uczniów, zwłaszcza tych z niższym poziomem osiągnięć w matematyce, 

należy zachęcać do nauki, odkrywania, podejmowania ryzyka, popełniania błędów i łatwiejszego 

znajdowania sposobów na rozwiązanie zadania lub problemu.  

Badania przeprowadzone przez profesora Uniwersytetu Cambridge J. Rudducka pokazują, że nauczyciele 

tworzący środowisko sprzyjające kreatywności i krytycznemu myśleniu powinni brać pod uwagę 

"pragnienia" uczniów spośród: 

• odpowiedzialności za naukę; 

• szacunku - uczniowie chcą być wysłuchani, ich punkt widzenia na naukę ma być respektowany, 

a ich sugestie brane pod uwagę; 

• rzeczy prawdziwych - chcą badać rzeczy prawdziwe, te, które nie były wcześniej badane, te, które 

mają prawdziwą wartość w życiu; 

• wyboru - chcą wybrać co, kiedy i jak studiować; chcą być zaangażowani w wybór zadań 

i przewidywanie problemów do rozwiązania. Chcą też wiedzieć, co muszą zrobić, jakie będą 

kryteria oceny, a gdy to zostanie wyjaśnione, chcą rozpocząć samodzielne wykonywanie zadań bez 

monitoringu; 

• wyzwania - chcą spróbować rzeczy, które są dość trudne i mają satysfakcję z osiągania 

prawdziwych postępów; 

• współpracy - chcą działać, myśleć, pokonywać trudności, uczyć się razem (Claxton, 2011, s. 94). 

Aby utrwalić wiedzę uczniów i zachęcić ich do kreatywnego wykorzystania jej w innych sytuacjach, należy 

zaoferować im jak najwięcej wyzwań w danej dziedzinie. Szerszy wybór zadań i ich rosnący stopień 

złożoności da uczniom większą szansę na znalezienie właściwych rozwiązań, uzyskanie wymiernych 

rezultatów i częstsze doświadczanie sukcesu w nauce, poczucie radości z odkrywania - "eureka". 

Kreatywność i ciekawość uczniów mogą być wzbudzone przez takie zadania matematyczne, które są ściśle 

związane z rzeczywistymi sytuacjami. I to powinno być zintegrowane z innymi przedmiotami, ponieważ 

matematyka jest ich nieodłączną częścią. Matematyka jest ważna w rozwiązywaniu nie tylko problemów 

życia codziennego, ale także takich jak zmiany klimatyczne, wykorzystanie zasobów energii, cyfryzacja. 

Dlatego konieczne jest, aby nauczyciel matematyki mógł elastycznie planować i uczyć tego przedmiotu, 

integrując go z innymi przedmiotami STEAM. Kształcenie STEAM to integralny rozwój umiejętności 

uczniów w zakresie nauk ścisłych, skupiający się na kompleksowym poznawaniu rzeczywistych zjawisk, 

zastosowaniu i rozwiązywaniu problemów w kontekście matematyki, technologii i inżynierii.  
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Edukacja STEAM kładzie nacisk na kreatywność i krytyczne myślenie jako podejście interdyscyplinarne, 

racjonalnie łącząc je z innymi przedmiotami. Podkreśla się, że treści kształcenia matematycznego są ściśle 

związane z obiektywnymi faktami naukowymi, prawami i teoriami, a także z osiągnięciami sztuki 

i techniki. Należy również wziąć pod uwagę specyfikę wieku uczniów, ich rozwój psychiczny i fizyczny 

oparty na optymalnych strategiach poznawczych. Nauczanie zintegrowane daje uczniom znacznie szerszą 

możliwość poznania świata jako niepodzielnej całości, bardziej krytycznego i kreatywnego spojrzenia 

na problemy i ich rozwiązania. 

Podsumowując, część teoretyczna pokazuje, że matematyka jest przedmiotem, który motywuje 

kreatywność i krytyczne myślenie uczniów i te dwa rodzaje myślenia mogą przyczynić się do ich 

motywacji, lepszego włączenia i lepszych wyników w nauce. Matematyka może być atrakcyjna 

i interesująca, jeśli nauczyciel, zwracając uwagę na grupę wiekową uczniów i ich możliwości, jest w stanie 

stworzyć odpowiednie środowisko edukacyjne i dydaktyczne przy użyciu innowacyjnych i interaktywnych 

narzędzi edukacyjnych. Dla uczniów z klas 5-6 ciekawość jest oczywista i sami poszukują nowych odkryć. 

Z tego powodu nauczyciele powinni szukać zadań w prawdziwych i znanych im sytuacjach życiowych. 

Zwróci to uwagę uczniów, podniesie ich motywację do poszukiwania kreatywnych i uzasadnionych 

rozwiązań. Jest to naprawdę skuteczne dzięki integracji tematów STEAM, która sprawia, że uczenie się 

jest jasne, realistyczne i integracyjne.  
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Część praktyczna 

W dzisiejszym nowoczesnym i zmieniającym się świecie tradycyjne nauczanie zmierza w kierunku 

zintegrowanej, otwartej, innowacyjnej technologii i uczenia się opartego na problemach. Uczniowie 

zazwyczaj opierają się na własnych doświadczeniach, analizując problemy wpływające na życie ludzi 

i przekazują wiedzę od jednego podmiotu do drugiego. Są oni również zmotywowani do poszukiwania 

nowych pomysłów, dowodów i bardziej krytycznego i kreatywnego interpretowania różnych sytuacji. 

Zauważalna jest coraz większa niezależność uczniów w doborze materiałów i narzędzi dydaktycznych. 

Inteligentne urządzenia stały się już integralną częścią codziennego życia uczniów. Używają ich do nauki, 

kontaktów towarzyskich, rozrywki, gier. Dzieci mają dostęp do świata na wyciągnięcie ręki, aby poznać 

go i uzyskać wszelkie informacje, w dowolnym miejscu i czasie. Aplikacje mobilne na smartfony 

lub tablety pomagają w koncentracji, zachęcają do poszukiwania bardziej złożonych rozwiązań, utrwalają 

wiedzę i zachęcają do samodzielnego zrozumienia istoty zadania. Aplikacje mobilne mogą pomóc uczniom 

rozwiązać problemy w krótkim czasie, bez większego wysiłku pozwalając im jednocześnie bawić się, 

poprawiać i być aktywnymi w procesie uczenia się. (Drigas, Pappas, 2015). Praca intelektualna "E-Toolkit 

do rozwijania kreatywności i krytycznego myślenia uczniów" opracowana przez "Inteligentnego 

Nauczyciela Matematyki Erasmus+"  (SMART-MT) projekt pomoże nauczycielom nie tylko rozwijać 

krytyczne myślenie i kreatywność uczniów w matematyce, ale także integrować przedmioty, 

personalizować zadania matematyczne zgodnie z indywidualnymi zdolnościami, potrzebami 

i zainteresowaniami. Nauczyciele, korzystając z aplikacji mobilnej stworzonej w ramach projektu SMART-

MT  (więcej https://smart.erasmus.site), mogą samodzielnie lub wspólnie z uczniami przygotować zadania 

istotne nie tylko z punktu widzenia matematyki, ale także do intelektualnego i społecznego kontekstu 

uczących się. Ćwiczenia mogłyby również obejmować mapy i różne koncepcje przedmiotów STEAM, 

które zachęcałyby uczniów do samodzielnego poszukiwania sensu, np. "Ciała geometrii przestrzennej 

Platona, Archimedesa, trójkąta Sierpińskiego" itp. 

W ramach projektu SMART-MT opracowano "E-Toolbox do rozwijania krytycznego myślenia 

i kreatywności uczniów" składający się z dwóch części strukturalnych: E-katalog oraz nowo stworzoną 

aplikację Eureka. Celem tego dorobku intelektualnego jest wzmocnienie zdolności nauczycieli matematyki 

do rozwijania krytycznego myślenia i kreatywności uczniów poprzez włączenie do procesu nauczania 

innowacyjnych ćwiczeń opartych na mobilnych aplikacjach.  

E-katalog przedstawia zbiór istniejących aplikacji mobilnych dostosowanych do wykorzystania zarówno 

w klasie, jak i poza nią, w celu wzmocnienia krytycznego myślenia i kreatywności uczniów poprzez 

integrację matematyki z innymi przedmiotami STEAM. Aplikacje mobilne pomogą zróżnicować 

i spersonalizować proces edukacyjny zgodnie z możliwościami i zainteresowaniami uczniów. Aplikacje 

mobilne STEAM umożliwią nauczycielom uatrakcyjnienie tradycyjnej lekcji poprzez zintegrowanie 

innowacyjnych, przyjaznych dla uczniów i zabawnych narzędzi edukacyjnych. 

 

 

https://smart.erasmus.site/
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Jak korzystać z E-katalogu? 

Aby rozpocząć korzystanie z e-katalogu istniejących aplikacji mobilnych w celu rozwijania krytycznego 

myślenia i kreatywności uczniów, nauczyciele muszą odwiedzić stronę internetową: 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/# 

 

Następnym krokiem będzie uruchomienie E-katalogu (oznaczonego czarnym prostokątem). Nauczyciele 

zostaną przeniesieni na stronę, na której znajdują się wybrane aplikacje. 

 

Tutaj znajdą aplikacje podzielone na 5 kategorii. Nauczyciele mogą swobodnie wybierać aplikacje mobilne, 

które najlepiej odpowiadają potrzebom nauczania/uczenia się w zależności od zintegrowanego przedmiotu: 

• Nauka (biologia, chemia, fizyka) 

• Technologia 

https://smart.erasmus.site/e-toolbox-pupils/
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• Inżynieria 

• Sztuka 

• Zróżnicowane (mieszane) 

Wszystkie aplikacje mobilne zawierają krótki opis treści, cele użycia aplikacji w matematyce zgodnie 

z taksonomią Blooma (przekazywać wiedzę, pojmować wiedzę, stosować wiedzę w nowych lub znanych 

sytuacjach również poprzez zdolności poznawcze, które uczniowie muszą wzmocnić (np. "umieć 

narysować właściwą figurę geometryczną (np. narysować trójkąt prostokątny z nogami o długości 3 cm 

i 4 cm); umieć napisać, przedstawić, wyjaśnić rozwiązanie zadania). Nauczyciel dowie się, który 

z przedmiotów STEAM jest zintegrowany z matematyką.  Ponadto nauczyciel może dowiedzieć się, 

na jakim systemie operacyjnym może uruchomić aplikację, czy jest ona płatna, czy nie, lub w jakich 

językach jest dostępna. Funkcje te są przedstawione na rysunku poniżej. 

 

Poniżej opisano i przedstawiono kilka przykładów aplikacji dostępnych w e-katalogu istniejących 

aplikacji mobilnych, służących rozwojowi krytycznego myślenia i kreatywności uczniów. 

Zrób to! 

Opis. W tej aplikacji, użytkownik musi narysować różne kształty, aby rozwiązać trudne zagadki fizyki. Nie 

ma żadnego unikalnego rozwiązania zagadek! Każdy użytkownik może wymyślić inne rozwiązanie, 

w oparciu o ich twórczy sposób myślenia. Istnieje również możliwość konkurowania online z innymi 

użytkownikami oraz dzielenia się i porównywania rozwiązań. 

System operacyjny: 

• Android: https://smart.erasmus.site/e-directory-2/ 

• iOS: https://apps.apple.com/us/app/brain-it-on/id985367692 

Źródło: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=en 

https://smart.erasmus.site/e-directory-2/
https://apps.apple.com/us/app/brain-it-on/id985367692
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orbital.brainiton&hl=en
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Opis. Aby rozpocząć pracę z aplikacją należy najpierw pobrać ją na smartfon (lub inne urządzenie, którego 

używasz). Następnie uruchom ją i kliknij na przycisk "play". Zostanie wyświetlona mapa z możliwymi 

poziomami do rozpoczęcia pracy. Aby odblokować więcej, musisz rozwiązać zagadki. Gra przyznaje 

Ci gwiazdki w zależności od tego, jak rozwiążesz zadanie (ilość ruchów wykonanych w grze, czas). Gra 

Premium (płatna) pozwala na tworzenie własnych zagadek. Dzięki temu zarówno uczniowie jak 

i nauczyciele mogą wykorzystać swój potencjał do tworzenia wyzwań. 

Korzystanie z aplikacji w klasie. Gra dostarcza wiele rozrywki i pozwala użytkownikom 

na wykorzystanie ich twórczego potencjału. Warto wykorzystać ją do ćwiczenia kreatywności 

i krytycznego myślenia. Aplikacja bardzo dobrze sprawdza się jako narzędzie pokazujące jak kreatywne 

myślenie pozwala na rozwiązywanie problemów, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania.  

Umiejętności 

 

  

 

  

Kreatywność: Aplikacja rozwija umiejętności kreatywnego myślenia, dzięki 

konieczności nieszablonowego myślenia w celu rozwiązania zagadek 

Myślenie krytyczne: Każdy poziom wymaga od graczy wykorzystania ich wiedzy 

(na przykład: fizyki), do rozwiązywania problemów zawartych w aplikacji 

Integracja matematyki i innych przedmiotów STEAM: Nauka (fizyka), 

inżynieria, sztuka 
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Symulator budowy mostu 

Opis. W trakcie gry użytkownicy mogą pokazać swoje umiejętności inżynieryjne - zbudować most, 

aby wytrzymał i nie spadł. Istnieje możliwość budowy coraz bardziej skomplikowanych mostów. Wymaga 

logiki. Grafika to całkiem realistyczne, atrakcyjne środowisko. 

System operacyjny:  

• Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja. Aby rozpocząć pracę z aplikacją należy najpierw pobrać ją na smartfon (lub inne urządzenie, 

którego używasz). Aplikacja w wersji darmowej pozwala na grę tylko na poziomie - normalnym. Gra 

rozpoczyna się od przedstawienia instrukcji, jak budować mosty. System naprowadzania pomaga 

w przypadku trudności podczas przechodzenia poziomów. 

Korzystanie z aplikacji w klasie. Ta mobilna gra jest zabawna i stanowi doskonałe połączenie nauki, 

kreatywnego myślenia i rozrywki. Gra może wzbudzić zainteresowanie uczniów inżynierią. Ze względu 

na swoje cechy, gra może być wykorzystywana raczej jako forma zabawy, więc może być dobrym 

przykładem w procesie prezentowania uczniom aplikacji mobilnych do samodzielnej nauki. Ponieważ jest 

to świetna zabawa, może przekonać uczniów do zrobienia pierwszego kroku w kierunku m-learningu.  

Umiejętności 

 

 

 

 

Kreatywność: Aplikacja pozwala użytkownikom na wykorzystanie swojej 

kreatywności przy budowaniu niestandardowych i innowacyjnych mostów. 

Krytyczne myślenie: Każdy z kolejnych poziomów wymaga od graczy 

wykorzystania swojej wiedzy do rozwiązywania problemów zawartych w aplikacji. 

Dlatego gra jest dobrym treningiem do myślenia o rozwiązywaniu problemów 

Integracja matematyki i innych przedmiotów STEAM: Inżynieria 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.aidemmedia.RealisticBridge
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Nowa opracowana aplikacja "The Eureka App" - Radość z odkrycia! 

Eureka APP 

Opis. Eureka APP jest częścią aplikacji mobilnej SMART-MT, w skład której wchodzi również Math APP, 

która koncentruje się na rozwijaniu umiejętności matematycznych. Aplikacja Eureka jest przeznaczona dla 

uczniów w wieku 10-13 lat, którzy uczęszczają do szkoły podstawowej/podstawowej (klasy 5-6). Aplikacja 

Eureka jest łatwa w użyciu, zabawna i praktyczna, z pewnymi elementami gry. 

Celem "The Eureka App" jest promowanie kreatywnego i krytycznego myślenia uczniów w dziedzinie 

matematyki poprzez integrację z innymi przedmiotami STEAM - naukami ścisłymi, technologią, inżynierią 

i sztuką. Eureka App opiera się na założeniu, że matematyka nie powinna być nauczana oddzielnie, 

ale raczej poprzez integrację z STEAM. Dzięki budowaniu nowej wiedzy o związkach i nawiązywaniu 

kontaktów między różnymi przedmiotami, uczniowie rozwijają lepsze zrozumienie matematyki oraz 

doskonalą swoje krytyczne myślenie i kreatywność, co umożliwia im skuteczne zastosowanie 

zgromadzonej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach. Eureka App zawiera 25 ćwiczeń matematycznych 

opartych na rzeczywistych sytuacjach życiowych ucznia: wycieczka łodzią, wspinaczka w góry 

Kilimandżaro, zanieczyszczenie środowiska, spotkania z przyrodą, ptakami, zwierzętami, kolacja 

urodzinowa, wycieczka do zamku Drakuli, sport i zdrowie, zakupy, malowanie, itp. 

Instrukcja. Aby rozpocząć pracę z aplikacją nauczyciel musi najpierw pobrać ją na swój smartfon (lub inne 

urządzenie, z którego korzystasz). 

Link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-

q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg.  

Wszystkie ćwiczenia i instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji są dostępne w 6 językach europejskich: 

angielskim, greckim, łotewskim, litewskim, polskim i rumuńskim. 

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się panel, w którym użytkownik może wybrać pomiędzy Math APP  

a Eureka APP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vizuali.smart&hl=en&ah=1_kEtv-q0tI_drb3Ci3Pf9O0JZg
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We wstępnej części "Eureka" nauczyciele i uczniowie znajdą " E-przewodnik jak korzystać z aplikacji 

SMART Eureka” . Kiedy nauczyciele lub uczniowie wybiorą Eureka App, zobaczą listę 25 ćwiczeń, które 

mogą wykonać. Nie ma potrzeby rozwiązywania zadań po kolei; nazwa zadania lub zdjęcie obok pomogą 

użytkownikom wybrać odpowiedni temat. Aplikacja pozwala im na wprowadzanie wartości 

i wykonywanie obliczeń. Jeśli uczniowie nie wiedzą jak rozwiązać zadanie, zawsze mogą uzyskać pomoc, 

klikając na ikonę znaku zapytania..  

Przykłady ćwiczeń: Zmiany temperatury w górach 

  

Przykład zadania (po lewej) i jego rozwiązanie (po prawej) 

Jak widzimy, jest to zadanie, które angażuje uczniów, ponieważ mogą oni odnieść się do możliwej sytuacji 

rzeczywistej. Celem zadania jest udzielenie odpowiedzi na 3 pytania: 

- Ile kilometrów jest w 4000 m?  

- O ile stopni spadnie temperatura na wysokości 4000 m? 

- Ile stopni będzie na wysokości 4000 m? 

Rozwiązaniem zadania jest zdobycie za każde dobrze zrealizowane pole nagrody w postaci gwiazdy. 
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Ćwiczenie: Sport i Energia 

 

Przykład zadania (po lewej) i jego rozwiązanie (po prawej) 

Ten przykład odnosi się do ćwiczeń i spalania kalorii. Zadaniem ucznia jest obliczenie, ile kalorii spalą, 

wykonując różne ćwiczenia. Jak widać w obu przypadkach, na dole znajduje się klawiatura numeryczna 

do wprowadzania rozwiązań. Warto zwrócić uwagę na 3 powyższe ikony: pierwsza z nich służy 

do wyświetlenia wyniku, jeśli nie jesteśmy w stanie rozwiązać zadania (aby aktywować ikonę, trzeba 3 razy 

popełnić błąd w obliczeniach); kolejna pozwala na ponowne wprowadzenie wartości, a ostatnia służy 

do potwierdzenia odpowiedzi. 

Korzystanie z aplikacji w klasie. Aplikacja Eureka jest doskonałym przykładem aplikacji, która może być 

wykorzystana do nauczania matematyki uczniów (szczególnie w przypadku osób z klasy 5-6, w wieku  

10-13 lat) poprzez integrację z innymi podmiotami STEAM. Różnorodność tematyczna ćwiczeń Eureka 

z różnymi zadaniami (obliczyć długość lub wzrost, wydatki na kolację urodzinową lub zrobienie 

ciasteczek, tempo rzeki, puls serca) będzie pomagać nauczycielowi poprzez spersonalizowaną naukę w celu 

wsparcia każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami, zainteresowaniami i możliwościami uczenia się. 

Dzięki swojej wszechstronności, uczniowie będą mogli wielokrotnie powtarzać zadania i doświadczać 

sukcesów. Ten sukces jest najlepszą motywacją dla uczniów poprzez naukę matematyki.  
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Umiejętności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Integracja matematyki i innych przedmiotów STEAM: Nauka (biologia, 

chemia, fizyka), technologia, inżynieria 

Kreatywność: Różnorodność ćwiczeń aplikacji Eureka pozwala uczniom spojrzeć 

na poruszane zagadnienia w sposób kompleksowy, z różnych stanowisk 

nauczycielskich i zachęca ich do poszukiwania różnic i podobieństw. Rosnący 

poziom ćwiczeń daje uczniom większą szansę na poszukiwanie właściwych 

rozwiązań. Trzy próby znalezienia najłatwiejszego sposobu na znalezienie 

rozwiązania sprzyjającego umiejętnościom rozumienia, zastosowania 

i kreatywności 

Myślenie krytyczne: Aplikacja Eureka  wspiera proces krytycznego myślenia, 

wymagający od studenta umiejętności poprawnej analizy danych. Wykonując różne 

ćwiczenia matematyczne, uczniowie rozwiązują rzeczywiste problemy związane 

z zanieczyszczeniem przyrody, odpowiedzialnością człowieka za dobrze 

funkcjonujące działania, czystym środowiskiem oraz własnym zdrowiem 

i wartościami. Rozwiązując zadania, uczniowie zastanawiają się nad istotą 

problemu, wyciągają wnioski i argumentują, dlaczego wybrali tę właśnie drogę 

rozwiązania. 
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